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Ενότητα 11 «Παιχνίδια», [«Βιβλίο Μαθητή, Ε΄ Δημοτικού, Τεύχος Β, σελ. 82-83]

Πλαίσιο ανάπτυξης της παρουσίασης: όρια και δυνατότητες
-Σκόπιμα, επιλέγηκε ένα συγκεκριμένο είδος κειμένων (λογοτεχνική αφήγησηπαραμύθι), το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί/συναντηθεί σε όλες τις τάξεις του
δημοτικού σχολείου.
-Δεν παρατίθενται στόχοι, επειδή δεν πρόκειται για σχέδιο/πλαίσιο μιας
ολοκληρωμένης γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά για παρουσίαση ενός συνεκτικού
φάσματος ιδεών-διδακτικών επιλογών για την κατανόηση της λογοτεχνικής
αφήγησης (παραμύθι). Όμως, η ανάπτυξη της παρουσίασης βασίζεται σε έναν
γλωσσικό, κειμενικό και κοινωνιοκεντρικό διδακτικό προσανατολισμό, με βάση ένα
κείμενο από το σχολικό εγχειρίδιο.
-Σημειώνεται πως τα διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση του γραπτού λόγου, που
παρατίθενται στη συνέχεια, αξιοποιούν, επιλεκτικά και στοχευμένα, τις δυνατότητες
ποικίλων γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων.
-Τα περισσότερα διδακτικά εργαλεία που προτείνονται μπορούν να καλύψουν μόνο
λογοτεχνική αφήγηση. Κάποια διδακτικά εργαλεία αξιοποιούνται και για σκοπούς
κατανόησης άλλων κειμενικών ειδών.
-Δεν λειτουργεί ως «έτοιμο διδακτικό σχήμα» και, επομένως, δεν απαιτεί ούτε και
συνεπάγεται την εφαρμογή όλων αυτών των διδακτικών επιλογών.
-Θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι η επίτευξη των γλωσσοδιδακτικών στόχων άπτεται
της ικανότητας των εκπαιδευτικών να κάνουν τις κατάλληλες διδακτικές επιλογές,
ανάλογα με την περίσταση μάθησης.

Προβλέψεις
-Mε βάση διάφορα στοιχεία του κειμένου (π.χ., εικόνα, τίτλο, πηγή,
κειμενικούς ενδείκτες), διατυπώνονται προβλέψεις και υποθέσεις των
μαθητών/τριών για το κείμενο, τεκμηριώνοντας κατάλληλα τις
προβλέψεις τους αυτές. Τα παιδιά επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τις
αρχικές τους προβλέψεις.

Εναλλακτική μορφή πρόβλεψης
Μαντεύω την ιστορία…

Μεγαλόφωνη ανάγνωση
-Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει μεγαλόφωνα, με στόχο την παρουσίαση του
κειμένου «ως δράματος». Η επένδυση του κειμένου με παραγλωσσικά
στοιχεία (επιτονισμός της φωνής, θεατρικότητα), αποσκοπεί στην
απόλαυση του λογοτεχνικού κειμένου.
-Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει μεγαλόφωνα, με έκφωνη σκέψη,
εξωτερικεύοντας με απόλυτη σαφήνεια το πώς σκέφτεται και εργάζεται, ενώ
προσεγγίζει το κείμενο. Παράλληλα, μοντελοποιεί εργαλεία κατανόησης
(π.χ., προβλέψεις, ερωτήσεις, συνδέσεις με προϋπάρχουσα γνώση ή
κείμενα κ.λπ.)

Μεγαλόφωνη ανάγνωση
Απευθείας Ανάγνωση-Σκέψη (ΣΤΟΠ)
O/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο αποσπασματικά. Σε σημεία κλειδιά της αφήγησης,
σταματά για να κάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Ζητάει τις προβλέψεις τους, προκαλεί τις
αξιολογικές/κριτικές τους απόψεις/θέσεις. Ενδεικτικές ερωτήσεις: «Ποια είναι η άποψή σου;»,
«Μπορείς να στηρίξεις τη γνώμη σου;», «Οι πρωταγωνιστές έπραξαν σωστά ή λάθος;». Με
αυτόν τον τρόπο, εμπλέκονται άμεσα τα παιδιά στην αναγνωστική διαδικασία, ενεργοποιώντας
και καλλιεργώντας την κριτική τους ενημερότητα. Πιθανά σημεία αποσπασματικής ανάγνωσης:

Δομικά στοιχεία της Λογοτεχνικής Αφήγησης«Story Grammar»
Συστατικό ιστορίας

Περιγραφή

Τοποθέτηση

Εισαγωγή, αναφορά σε χαρακτήρες ή
σε αντικείμενα

Έναρξη γεγονότος/
Πρόβλημα

Εμπόδιο, πρόβλημα ή επιπλοκή που προκαλεί
την αντίδραση του πρωταγωνιστή

Εσωτερική Αντίδραση

Συναισθηματικές αντιδράσεις, στόχοι, σκέψεις,
επιθυμίες των χαρακτήρων

Σχέδιο

Κατάσταση που θα μπορούσε να λύσει
το πρόβλημα

Δράση

Οι προσπάθειες από πλευράς του πρωταγωνιστή
να λυθεί το πρόβλημα

Συνέπειες

Οι συνέπειες της δράσης του πρωταγωνιστή
για να λύσει το πρόβλημα

Κατάληξη

Δράσεις, συναισθήματα, σκέψεις των χαρακτήρων
για την τελική κατάσταση

Τέλος

Δήλωση που υποδεικνύει το τέλος της ιστορίας

Διαβάζω και απαντώ χωρίς να μιλάω
- Δίνεται στους/στις μαθητές/τριες διαφορετικό απόσπασμα στο οποίο είναι δυνατόν
να εντοπιστεί ένα συστατικό της ιστορίας (π.χ., δράσεις ηρώων, κατάληξη).
- Καλούνται, χωρίς να συνομιλούν, να διαβάσουν το απόσπασμα που τους δόθηκε και
να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν στα συστατικά της ιστορίας.
- Μετά, ανταλλάσουν απόσπασμα με τους/τις συμμαθητές/τριές τους. Ελέγχουν αν
κάποιο συστατικό της ιστορίας απαντάται με τη συνδρομή του νέου αποσπάσματος.
- Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν όλα τα παιδιά διαβάσουν όλα τα αποσπάσματα,
που αποφάσισε να δώσει ο/η εκπαιδευτικός.
- Δίνεται ολόκληρο το κείμενο και επιβεβαιώνονται/διαψεύδονται οι απαντήσεις με
επιχειρήματα.
- Προαναγνωστικό εργαλείο, το οποίο εξάπτει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των
παιδιών. Μπορεί να μετασχηματιστεί έτσι ώστε να αφορά και σε μορφές κειμένων
(π.χ., ένα περιγραφικό κείμενο) και να προσαρμοστεί με βάση το περιεχόμενο, τη
δομή και τη γλώσσα τους.

Δομικά στοιχεία της Λογοτεχνικής Αφήγησης«Story Grammar»
Συστατικό ιστορίας

Περιγραφή

Τοποθέτηση

βασιλιάδες, ο Ένας και ο Άλλος, είχαν μεγάλη φιλία, οι
πολιτείες τους καμάρωναν η μια απέναντι από την άλλη,
λίμνη «Ειρηνική» στη μέση

Έναρξη γεγονότος/ Πρόβλημα

Το όνειρο του ενός βασιλιά, κήρυξε τον πόλεμο

Εσωτερική Αντίδραση

Οι κάτοικοι έπεσαν σε μεγάλη στενοχώρια

Σχέδιο

Τα παιδιά συναντιούνται στις όχθες της λίμνης

Δράση

Τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση για να φτιάξουν ένα
παιχνίδι στους βασιλιάδες

Συνέπειες

Συνάντηση στη λίμνη, παρουσίαση παιχνιδιού,

Κατάληξη

όλοι ενθουσιάστηκαν, οι βασιλιάδες σταματούν τον
πόλεμο, αγκαλιάστηκαν και παίζουν σκάκι

Τέλος

«Το όνομά του είναι ΣΚΑΚΙ»

Συνεργατική αναδιήγηση του παραμυθιού
Μετά την ανάγνωση του παραμυθιού, με τυχαίο/παιγνιώδη τρόπο,
δίνουμε τις κάρτες σε παιδιά:

1. Έναρξη:
Ξεκίνα την αναδιήγηση του
παραμυθιού!
2. Εστίαση:
Πρόσθεσε περισσότερες
λεπτομέρειες σε όσα είπε ο/η
προηγούμενος/η!

3. Αναδρομή:
Επίλεξε ένα σημείο που
ειπώθηκε και ξεκίνα
το παραμύθι από εκεί.

4. Περίληψη:
Επανάλαβε περιληπτικά
όσα είπαμε μέχρι τώρα!

5. Επέκταση:
Πρόσθεσε προσωπικά σου
σχόλια, αντιδράσεις, κρίσεις,
για το παραμύθι.

Διακειμενικές συνδέσεις
-Κείμενο-εαυτός (text_to self):
π.χ., Δράση με τα παιδιά της γειτονιάς
μου. Το παιχνίδι στο σπίτι, στη γειτονιά
στο σχολείο. Η επαφή με συμβατικό ή
ηλεκτρονικό σκάκι, κ.λπ.
-Κείμενο-κείμενο/α (text to text(s)):
π.χ., Άλλα παραμύθια με βασιλιάδες ή
που έχουν ως θέμα το παιχνίδι, κείμενα σε
ιστοσελίδες
οδηγίες

με

και

παιχνίδια, κείμενα
κανόνες

με

παιχνιδιών,

διαφημίσεις παιχνιδιών, κ.λπ.
-Κείμενο-κόσμος (text to world):
π.χ., Έχουν όλα τα παιδιά την ευκαιρία να
παίζουν; Πώς παίζουν τα παιδιά από
τόπο

σε

τόπο;

Αλλαγή

στον

τρόπο

παιχνιδιού από το χθες στο σήμερα, κ.λπ.

Οπτικές Αναπαραστάσεις
•

Αξιοποίηση προτύπων περιγραμμάτων κόμικς

•

Η «χρονική γραμμή της αφήγησης»

•

Το «βουνό της πλοκής της αφήγησης»

•

Η αναπαράσταση της αφήγησης, βάσει των συναισθημάτων των
πρωταγωνιστών

•

«Σχεδίασέ το για να το ερμηνεύσεις» (Sketch-to-stretch)

•

Γραφικοί οργανωτές, με βάση το περιεχόμενο και τη δομή του παραμυθιού

•

Αξιοποίηση

Τ.Π.Ε.

με

προσθετική

Kidspiration, Powerpoint, Paint).

αξία (π.χ.,

http://flowchart.com/,

Περιγράμματα Κόμικς
- Από ποικιλία περιγραμμάτων κόμικς, τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν, το
κατάλληλο, σύμφωνα με την κειμενική δομή του κειμένου.
- Ακολούθως, αιτιολογούν την απόφασή τους, ομαδικά ή ατομικά,
- Ακολούθως, συμπληρώνουν το περίγραμμα, με λέξεις, προτάσεις, παραγράφους,
εικόνες, σύμβολα κ.τλ.
- Μπορεί να ακολουθήσει και αντιπαραβολή των κόμικς των μαθητών/τριών.

«Χρονική Γραμμή της Λογοτεχνικής Αφήγησης» - «Story Line»
Η ιστορία «ξετυλίγεται»… Τα παιδιά στις ομάδες τους, αναλαμβάνοντας ρόλο
σκηνοθέτη, χωρίζουν το κείμενο σε επεισόδια και δημιουργούν τη «χρονική
γραμμή της αφήγησης», ενώ παράλληλα «επικυρώνουν» το είδος του κειμένου.
Οι βασιλιάδες και
οι κάτοικοι των δύο
πολιτειών ζούσαν
ευτυχισμένα
και ειρηνικά.

Οι κάτοικοι
στενοχωρήθηκαν.

Ο Ένας
βασιλιάς είδε
ένα περίεργο
όνειρο και
κήρυξε τον
πόλεμο.

Οι κάτοικοι
συγκεντρώθηκαν στην
«Ειρηνική».

Τα παιδιά
συναντήθηκαν
και αναλαμβάνουν
δράση.

Οι δύο βασιλιάδες παίζουν
σκάκι.

Ατομικά ή και ομαδικά

Το «βουνό της πλοκής της αφήγησης»

Οι ενέργειες των
παιδιών
Τα παιδιά
αποφασίζουν να
αναλάβουν δράση
Ο Ένας
βασιλιάς είδε
ένα περίεργο
όνειρο και
κήρυξε τον
πόλεμο

Οι βασιλιάδες και οι
κάτοικοι των
πολιτειών ζούσαν
ευτυχισμένα και
ειρηνικά

Οι κάτοικοι
συγκεντρώθηκαν στην
«Ειρηνική».

Τα παιδιά εξηγούν το παιχνίδι

Οι δύο βασιλιάδες
παίζουν σκάκι

Ενθουσιασμός,
Ειρήνη

Το «βουνό της πλοκής της αφήγησης»
Οι ενέργειες των
παιδιών.

Οι κάτοικοι
συγκεντρώθηκαν στην
«Ειρηνική».

Τα παιδιά
αποφασίζουν να
αναλάβουν
δράση.
Τα παιδιά εξηγούν το
παιχνίδι.

Ο Ένας
βασιλιάς είδε
ένα περίεργο
όνειρο και
κήρυξε τον
πόλεμο.
Οι βασιλιάδες και
οι κάτοικοι των δύο
πολιτειών ζούσαν
ευτυχισμένα
και ειρηνικά.

Οι δύο
βασιλιάδες
παίζουν σκάκι.

Ενθουσιασμός,
Ειρήνη.

Αντιπαραβολή «βουνών» μεταξύ παιδιών ή και ομάδων

«Γραφική αναπαράσταση, με βάση μία κατάσταση των
πρωταγωνιστών/τριών της αφήγησης»

π.χ., με βάση τη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών του παραμυθιού

«Σχεδίασέ το για να το ερμηνεύσεις» (Sketch-to-stretch)
- Καθώς το παραμύθι διαβάζεται, τα παιδιά σχεδιάζουν τη νοερή τους εικόνα. Σε
ομάδες μοιράζονται τα σχέδιά τους και συζητούν τους λόγους που έδωσαν αυτή
την ερμηνεία.
- Το σχέδιο μπορεί να προέλθει μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και να
συσχετισθεί με τον γραπτό λόγο π.χ.,:
- Χωρίζεται ένα φύλλο σε τέσσερα μέρη και αριθμείται.
- Σχεδιάζεται η πιο σημαντική στιγμή ή τι ενδιαφέρει περισσότερο.
- Πορτρέτο πρωταγωνιστών.
- Σχέδιο δομής της αφήγησης.

Γραφικοί οργανωτές, με βάση το περιεχόμενο και τη δομή

Περιγραφή

Αιτία- Αποτέλεσμα

Πρόβλημα-Λύση
Σύγκριση- Αντίθεση

Οργανωτές/1
Οργανωτές με βάση τη δομή και τα νοήματα μερών ή και όλου του κειμένου

Περιγραφή

Μακρινός
τόπος

Βόρεια
πολιτεία

Λίμνη
«Ειρηνική»

Νότια
πολιτεία

Οργανωτές/2
Οργανωτές με βάση τη δομή και τα νοήματα όλου του κειμένου

Σύγκριση
(Ομοιότητες - Διαφορές, π.χ., Βασιλιάδες Vs Παιδιά)

Οργανωτές/3
Οργανωτές με βάση τη δομή και τα νοήματα μερών ή και όλου του κειμένου

Αιτία – Αποτέλεσμα

όνειρο

παιχνίδι

πόλεμος

ειρήνη

Οργανωτές/4
Οργανωτές με βάση τη δομή και τα νοήματα όλου του κειμένου
Πρόβλημα-Λύση

Οργανωτές/5
Οργανωτές με βάση τη δομή και τα νοήματα όλου του κειμένου
Πρόβλημα-Λύση

Πολυεπίπεδες ερωτήσεις κατανόησης
Πώς δηλώνεται η στάση των
συγγραφέων
για
τους
πρωταγωνιστές, μέσα από τα
όσα γράφουν και το πώς τα
γράφουν;
Ποια είναι η σχέση του
παραμυθιού με το
σκάκι;

Πού διαδραματίζονται
τα γεγονότα;

Διερεύνηση της γλώσσας του κειμένου (=Λειτουργική γραμματική)
Εντοπίζονται εκείνα τα γραμματικοσυντακτικά στοιχεία που δομούν την εξέλιξη της ιστορίας,
όπως αυτή αναδείχθηκε από τις προηγούμενες δραστηριότητες.

Δόμηση αφήγησης
- Ποικιλία γλωσσικών επιλογών, με έμφαση στη χρονική σειρά των γεγονότων, οι
οποίες προδιαθέτουν για τη διάρθρωση του παραμυθιού.
•

χρήση ρημάτων στον παρατατικό
καμάρωναν, συναντιόντουσαν)

στην

αρχή/τοποθέτηση

(π.χ.:

ζούσαν,

•

χρήση ρημάτων στον αόριστο (π.χ.: χάραξαν, έπεσαν, έψαξαν)

•

χρονικοί σύνδεσμοι και χρονικά επιρρήματα (π.χ.: ξαφνικά, αμέσως, τέλος, τότε,
μετά)

•

χρονικές προτάσεις και φράσεις (π.χ.: κάποιο βράδυ, το άλλο πρωί, σε λίγες μέρες,
την άλλη μέρα το απόγευμα, μόλις πέσει ο ήλιος)

-Κειμενικές συμβάσεις
•

Η επιλογή ζωγραφιάς και το περιεχόμενό της, καθώς, επίσης, και το «Μια φορά
και έναν καιρό…», προοικονομούν ότι είναι παραμύθι με φανταστικά γεγονότα.

•

Παράγραφοι, οι οποίες βοηθούν τους/τις αναγνώστες/στριες στην κατανόηση και
στον προσανατολισμό για τη δομή του κειμένου.

Διερεύνηση της γλώσσας του κειμένου (=Λειτουργική γραμματική)
Εντοπίζονται εκείνα τα γραμματικοσυντακτικά στοιχεία που δομούν την οπτική των
συγγραφέων:

Δόμηση της οπτικής και της στάσης των συγγραφέων

Έναντι στους βασιλιάδες:
- Στην αρχή, αποστασιοποίηση/ουδετερότητα: δεν δίνονται ονόματα στους βασιλιάδες (ο
Ένας και ο Άλλος) ή στις πολιτείες τους (βόρεια και νότια)
- Μετά, διαφωνία: ρήματα στο γ′ πρόσωπο ενικού (π.χ., ξέχασε, αποφάσισε, κήρυξε),
απουσία διαλόγου και ευθέος λόγου
Απόσταση
- Στο τέλος, συμπάθεια: διάλογος, ευθύς λόγος, ρήματα στο γ′ πρόσωπο πληθυντικού
Έναντι στα παιδιά:
-Ταυτίζονται με τα παιδιά και τη δράση τους:
• δίνουν ονόματα στα παιδιά (Φωτεινή, Στράτος, Βασιλική, Φάνης, Ισμήνη, Πέτρος),
τρία κορίτσια και τρία αγόρια, τα οποία αναφέρει εναλλάξ,
• ρήματα δράσης στον γ′ πρόσωπο πληθυντικoύ (π.χ., έψαξαν, στρώθηκαν, έφτιαξαν,
έντυσαν),
• αξιοποίηση διαλόγου και ευθέος λόγου
Εμπλοκή
Σχολιάζονται οι γλωσσικές επιλογές των συγγραφέων:
Δεν παίρνουν θέση και δεν τάσσονται υπέρ των βασιλιάδων, δείχνοντας, έτσι, τη διαφωνία τους, ενώ
συμπάσχουν με τα παιδιά και τις ενέργειές τους. Με αυτό τον τρόπο δομείται η αντιπολεμική διάθεση
των συγγραφέων.

Διερεύνηση της γλώσσας του κειμένου (=Λειτουργική γραμματική)
Εντοπίζονται εκείνα τα γραμματικοσυντακτικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη
λογοτεχνική αξία της αφήγησης:
Λογοτεχνική αξία της αφήγησης

Η διερεύνηση της γλώσσας του κειμένου δύναται να οδηγήσει στη
διερεύνηση της εκφραστικής του συγγραφέα (=λογοτεχνική γλώσσα).
- αξιολογικές κρίσεις, μέσω συγκεκριμένων αξιολογικών εκφράσεων, π.χ.,
Μια λίμνη τις στόλιζε, αλλά και τις ένωνε / περίεργο όνειρο / στην
πραγματικότητα δεν θέλανε να γίνει πόλεμος / ο Ένας και ο Άλλος
χαμογέλασαν επιτέλους.
-οι συγγραφείς «κλείνουν το μάτι» στους/στις αναγνώστες/στριές τους, μέσω
εσωτερικών μονόλογων και "παρεμβάσεων-εμφανίσεων" τους εντός της
αφήγησης, στοιχείο που χαρακτηρίζει τη μεταμοντέρνα λογοτεχνία. π.χ.,
κι ακόμα θα μιλούσαν/ -εκεί που μόνο η φαντασία μπορεί να φτάσει- /τέτοια
που μόνο στα παραμύθια συναντά κανείς / εγώ όμως το γνωρίζω, κι αν
ήμουν εκεί, θα τους το ψιθύριζα: «Το όνομά του είναι ΣΚΑΚΙ».

Παιχνίδια μετασχηματισμών γλωσσικών δομών του κειμένου
Ακολουθούν παιχνίδια μετασχηματισμών
γλωσσικών δομών του κειμένου, με στόχο
τα παιδιά να εντοπίσουν τις πιθανές αλλαγές
στα νοήματα και στο ύφος του κειμένου,
π.χ.:
-Μετατροπή ευθέος λόγου σε πλάγιο π.χ.:

Η Ισμήνη τους είπε να τους φτιάξουν αυτοί
ένα, αν πράγματι θέλουν παιχνίδι.
-Σύνδεση των προτάσεων με
σχήμα, π.χ.:

Στρώθηκαν στη δουλειά,
φιγούρες που θα …

ασύνδετο

έφτιαξαν

τις

Μέσα από αυτά τα παιχνίδια, τα παιδιά
εξοικειώνονται με τη χρήση βασικών γλωσσικών
δομών και, παράλληλα, εντρυφούν στη λειτουργική
τους αξία.

«Μετα-κείμενα»
Τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με
δημιουργικούς
μετασχηματισμούς
και
παρεμβάσεις στο κείμενο όπως:
- Αλλαγή του προσώπου αφήγησης και της
οπτικής γωνίας (π.χ., την ιστορία την
αφηγείται ο Ένας ή ο Άλλος).
- Συγγραφή μιας επιχειρηματολογικής
επιστολής προς τους δύο βασιλιάδες για
τερματισμό του πολέμου.
- Ετοιμασία του κειμένου οδηγιών που
έδωσαν τα παιδιά στους βασιλιάδες για το
σκάκι.
- Η αφήγηση ανάποδα.
-Το ημερολόγιο ενός παιδιού της ιστορίας.
-Αλλαγή στοιχείων για συνέχιση της
ιστορίας (π.χ., οι βασιλιάδες δεν πείθονται
με την προσπάθεια των παιδιών).
Τι αλλάζει στο περιεχόμενο, στη δομή,
στη γλώσσα του «πρωτογενούς»
κειμένου;

Αντιπαραβολή κειμένων επί σκοπού

Αναφορικός Λόγος:
Λογοτεχνική αφήγηση

Αναφορικός Λόγος:
Ιστορική αφήγηση

Κατευθυντικός Λόγος:
Κανόνες

Αντιπαραβολή κειμένων επί σκοπού, με αξιοποίηση «πλέγματος» κειμένων
Κείμενα

Ως προς
το περιεχόμενο

Ως προς τη δομή

Ως προς τη γλώσσα
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